
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069: الشريط رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 069-والنور الھدى سلسلة

 

 -: الشريط محتويات

 ( 00:00:29(  ؟ الشريعة مقاصد من ا(لفاظ تھذيب ھل و ؟ الحكم يغير ا(سماء تغيير ھل و.  ا س�مي البنك عن الحديث - 1

 ( 00:08:44. (  ا(لفاظ تھذيب بمحث وع�قتھا الحلول وعقيدة الوجود وحدة عقيدة بيان - 2

 ( 00:27:14" (  الماء على عرشه كان"  على الك�م و < العلو اثبات بيان - 3

 للصحابي التعليم وكيفية للعالمين رحمة والس�م الص�ة عليه الرسول أن بيان و ، السلف لعقيدة المخالفة الجھمية عقيدة بيان - 4

 ( 00:36:13. (  الجارية حديث وعن الطيرة وعلى السحر على تكلم وفيه الص�ة في تكلم الذي

. (  أزھري شيخ مع وجل عز < العلو إثبات في ا(لباني الشيخ مناظرة وقصة ، والنفي التعطيل ومعنى تعالى < الصفات إثبات - 5

01:10:20 ) 
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

 

 

 مساقا تساق ال املعامالت ألن, اإلسالمي البنك عن فضال اإلسالمي البنك لغري بالنسبة الكالم إطالق : الشيخ

 البنك: فقلت, موجز جبواب فأجبت, السؤال هذا مرة سئلت الواقع أنا لكن, واحدا حكما هلا يعطى وال, واحدا

 فالبنك, فسكت ؟.اإلسالمي اتمع يف رأيك شو: للسائل قلت ؟. فيه رأيك شو: يل قيل ملا اإلسالمي

  !؟ عنه نقول بدنا فشوا, اتمع هذا من نابع اإلسالمي

   االسالمية الطريقة على... حالل ربح وهذه... اسالمي بنك يف بشتغل اخ ... : السائل

 احلقيقة عن تبحث ملا, إال ليس, للدعوة الفتات األمساء صارت األسف مع يعين.. مشكلة ههذ صارت : الشيخ

 عليه الرسول عنه أخرب قد, مثله بالضبط هذا أقول ما أو األسف مع وهذا, اإلسالم باسم سرتت احنرافات جتد

 الخمر يشربون أقوام أمتي في ليكونن( : قال حني ذلك من, عنه الثابتة األحاديث بعض يف والسالم الصالة

 الرسول يقله مل يعين, له وفقهي فهمي حسب احلديث هذا وكأن, امسها بغري يسموا ) اسمها بغير يسمونها

 عليه الرسول من الكالم هذا صدر وإمنا, باخلمر تتعلق فقط التسمية أن أي, التحديد سبيل على السالم عليه

 وبقيت, أمساؤها غريت اليت فاألشياء وإال, األمة هذه يف سيقع مبا مبثال االتيان يعين, التمثيل سبيل على السالم



, هذا االسم من أمجل يف, اجلميلة بالفنون اليوم تسمى احملرمة املالهي فمثال, جدا وكثرية كثرية هي كما حقائقها

 الفنون مجلة من هناك جتد النظر دقق لكن, ال طبعا ؟.مجيلة فنون املسلمني من ينكر أحد وهل, اجلميلة الفنون

 بكم نذهب لنا ما: عربية يقال كما مث, اجلميلة الفنون مجلة من هذا, ونساء رجال, اإلفرجني الرقص اجلميلة

  .بعيدا

 مسألة كل إمنا, مجيل أو حسن مضطرد حكم هلا يعطى ال األخرى والبنوك: وقلنا اإلسالمي البنك عن سئلت

 كلهم, ربا يسميها الذي من, اليوم حبرمتها املقطوع الربوية الزيادة يسمي الذي من فاآلن, حكمها هلا يعطى

 والربا, ربا تسميها ملا ألنه, امسها بغري يسموا تلك مثل فهذه, أحد ال ؟.الفائدة ينكر من! فائدة, فائدة يسموها

 لكن, احملرم األمر هذا تعاطي من تنفر رمبا, التسمية هذه من نفوسهم تتقزز قد, املسلمني بأذهان سيئ مفهوم هلا

  . حينذاك النفس ضمها فائدة عنها وقول, وامسا لفظا ولو شويه عنها برد

 بذلك أعين, غريهم عن فضال اإلسالميني الدعاة مجاهري عنه غفل الذي, الرفيع اإلسالم أدب من الواقع يف وهذا

 يغفل, آخر بشيء يعىن اأيض اإلسالم لكن, القلوب بإصالح يعىن اإلسالم أن يعرفون املسلمني من الكثري أن

 يقول كما فقط وليس, املظاهر وإصالح األلفاظ بإصالح يعىن, اليوم املسلمني أكثر اآلخر الشيء هذا عن

 العربة: لك يقول ؟.تصلي ال أخي يا ملاذا, يصلي ال الذي حىت القلب؛ يف مبا العربة أخي يا: الغافلني من الكثري

 يفعل وماذا, وحيج ويصوم يصلي فالن وشوف, وال وال خبوم وال بغشهم ال, الناس مع بتعامل أنا القلب؛ يف مبا

, آنفا قلت كما الدعاة من كثري عنها غفل اليت النقطة وهذه, واأللفاظ املظاهر إلصالح أيضا جاء فاإلسالم ؟.

 ولكن, نفسي خبثت أحدكم يقولن ال( : النبوية األحاديث روائع من وهذا مثال, املسلمني عامة عن فضال

 عليه الرسول لكن, خبثت تساوي لقست لوجدت, كلها اللغة كتب يف لقست مادة على فتحت لو ) لقست

 اللفظ يف الفرق ؟.الفرق إيش ) لقست(  ؟.يقول ماذا لكن ) نفسي خبثت أحدكم يقولن ال( : يقول السالم

 إذا, للمسلم يقول أن يريد مالسال عليه الرسول فكأن, فلطيفة لقست هذه أما, خبثها معروفة خبيثة تلك, بس

 بلفظة عرب وإمنا, اخلبث بلفظة هذا شعورك عن تعرب فال, فيها خببث شعرت اليت نفسك عن تتحدث أن أردت

 هي ما, طيبة هي ما نفسي يعين, نفسي لقست: فقل, اخلبث لفظ من ألطف ولكنها, اخلبث معىن ترادف

 عن يتحدث أن يريد حينما املسلم بشخص يتعلق مما ريبكث أهم قضايا إىل معنا يصل هذا, آخره إىل, رضية

 مراتب له طبعا املوضوع وهذا, اإلهلية الذات إىل املوضوع ينتقل, لقست لكن نفسي خبثت يقول فما, نفسه

  .  ودرجات

  



 طبعا التصوف وهذا, بالتصوف يعرف سلوك أو علم وعن, بالصوفية تعرف طائفة عن تسمعون مجيعا أنكم بد ال

 عن خرج, اإلسالمي التصوف باسم اإلسالم عن وخرج اشتط من فمنهم, درجات هم أيضا إليه نتمونامل أهله

 والفلسفة هي بالتفاسري الكرمي القرآن من آيات وفسروا تأولوا ألم ؟.ملاذا, العجني من الشعرة خترج كما اإلسالم

 كما يقولون الذين هم, الوجود وحدة بأهل املسلمني علماء عند يعرفون الذين أولئك, واحد شيء اإلحلادية

, اهللا هو نراه الذي فالكون, واحد إال هناك ليس أنه يقولون, الدهريني ألفاظ غري بألفاظ ولكن, الدهريون يقول

, إثبات وفيه نفي ففيه, اهللا إال إله ال بقولوا املسلمني, الوحدة أهل بسموهم لذلك, اهللا املسلمني يسمونه الذي

, هو إال هو ال: فيقولون الصوفيون أولئك أما, وتعاىل سبحانه احلق هللا اإلثبات مث, حق بغري لوهمأ لكل نفي ففيه

  . قيام بدون عزيز اتفقنا ما على حنن...هو هو, هو هو, هلم وردا وجعلوها, خيتصروا مث

 وال, يهودية وال, المإس ال, للشرائع إنكار وبالتايل, احلق اهللا لوجود إنكار يعين, ترون كما خطري احنراف فهذا

  :قائلهم قال ولذلك, يكلف إيش وعبد, يكلف رب, ورب عبد فيه ما ألنه, نصرانية

  املكلف من شعري ليت يا… رب والعبد عبد الرب" 

  " يكلف أىن رب قلت أو…  نفي فذاك عبد قلت إن

 من خترج ماتكل يف_  مراتب هذه أنا قلت_  خترج كلمات يف ، هو هو وباألخري ... هو إال هو فال

 يتلفظون لكن, الدهريني أولئك من وليسوا, اهللا رسول حممدا وأن, اهللا إال إله ال أن يشهدون الذين, املسلمني

 اآلن, األقلون إال منه ينجو يكاد ال, جدا خطري أمر وهذا, الباطلة العقيدة تلك إىل م تؤدي بكلمات أحيانا

 ال تساوي, الوجود كل يف اهللا, الوجود كل يف اهللا, مناسبة وبغري اسبةمبن قائلهم يقول, املعتادة جمالسنا يف حنن

  .هو إال هو

  ؟ الوجود كل يف موجود اهللا : السائل

 قول, ومضموا داللتها يف النظر إمعان عند تساوي, الوجود كل يف موجود اهللا, كثري بتسمعوها نعم : الشيخ

 يقول حينما... هي اليت, احلق شهادة يف تأملنا إذا ألننا ؟.ملاذا,  هو إال هو ال, طبعا غالم, الصرحيني الصوفية

 اليت ؟. موجودة أم معدومة هي, الباطلة اآلهلة ينفي, اهللا إال إله ال, وجودين يثبت فهو, اهللا إال إله ال حقا املؤمن

 سواعا وال ودا تذرن وال آلهتكم تذرن ال وقالوا(( : نوح قوم عن, القرآن يف موجودة طبعا, اهللا دون من عبدت

 إىل السالم عليه نوحا وجل عز اهللا بعث ملا ولذلك, اهللا دون من عبدت آهلة هؤالء )) ونسرا ويعوق يغوث وال

 إثبات اهللا إال, موجودة وهي الباطلة لآلهلة نفي اهللا إال إله ال فإذا, وحده اهللا يعبدوا أن أمرهم قد كان, قومه

 بأنه املؤمن مث, أوال إلسالمه الفاهم للمسلم ميكن ال وجودان هناك إذن, وتعاىل تبارك اهللا وهو, احلق للوجود



 سبحانه اخلالق وجود وهو, األول بالوجود التوحيد علماء يعرب, وجودين يثبت أن إال ميكن ال, ثانيا هللا خملوق

 فهو اآلخر الوجود أما, عنه يعربون كما الوجود واجب فوجوده, له أول ال أزيل أي, بذاته موجود فهو, وتعاىل

 سبقت فهي, فكانت كوين هلا وجل عز اهللا قال مث, كانت حيث كلها واملخلوقات اإلنسان وهو, الوجود ممكن

 املسلم يقول حينما حينئذ, مجيعا معلوم هو كما, له بداية ال األول فهو, وجل عز اهللا وجود خبالف, بالعدم

, اهللا وهو احلق الوجود من متاما متنافيتان ومها احلقيقتني هاتني يعين أن فأما الوجود؛ كل يف موجود اهللا: الغافل

  . احللول وهي, الوجود وحدة غري أخرى عقيدة يف وقع حينئذ, املعىن هذا يعين أن أما, اخللق وهو املمكن والوجود

 عندنا مثال, مبزعمه املعظمني األشخاص بعض يف حيل  اهللا بأن يعتقدون اإلسالمية الطوائف بعض مثال تعرفوا

 كل كان تبعهم اآلغا كان يلي, الكثري الشيء عنهم تقرؤوا ميكن اإلمساعيليون, واإلمساعيليني العلويني سورية يف

 من أخص هذا, احللول امسه هذا, فيه حيل, يتقمصه اإلله هذا أن فيعتقدون, أمريكا يف ذهب بوزنه يوزن سنة

 منفصل فاهللا احللول أما, بعض عن لبعضه انفصال ال شيء الوجود وحدة, آنفا عليها تكلمنا اليت الوجود وحدة

 اهللا يقول الذي هذا كان فإذا, طبعا زعموا, البشر بعض ويتقمص حيل لكن, العلماء يقول كما خلقه عن وبائن

 يف حل شخص يف حيل ما فبدل, اآلخر يف حل أحدمها أن ذلك فمعىن, وجودين يعين, الوجود كل يف موجود

 كل يف موجود اهللا, األول املعىن يعين كان وإن, إطالقا مسلم ذلك يف يشك ال, كفر طبعا وهذا, كله الكون

 يصوموا اللي املسلمني هؤالء ترى, وأكفر أكفر فهذا, واحد شيء هو إمنا, هناك خملوق وال خالق ال أي, الوجود

 أحد يعين ترى, الوجود كل يف جودمو  اهللا: قائلهم يقول ملا, آخره وإىل وراءهم ونقتدي, معنا ويصلوا معنا

 مث الكون خلق اهللا أن, احللول يعين أو, خملوق وال خالق ال أي ؟. الصوفية عند املطلقة الوحدة يعين هل, املعنيني

 بأدب يتأدبون ال ملاذا, الكلمة هذه يقولون ملا إذن, تلك أو العقيدة هذه يعتقد مسلما أن أعتقد ما, فيه حل

 لقست هي خبثت معىن ) لقست ولكن نفسي خبثت أحدكم يقولن ال( : يقول الذي, مالسال عليه الرسول

 فما, نفسه هو املعىن كان وإن, لطيفة بألفاظ أنفسنا عن نتحدث أن منا أراد الرسول لكن, خبثت هي ولقست

 وتوهم, فرالك توهم بكلمة نتكلم أن جيوز ال احلالة هذه يف, وتعاىل تبارك ربنا عن نتحدث حينما حنن بالنا

, غفلة يف كانوا كأم ينتبهون الواقع يف اجلالسني أكثر يكون, البحث هذا مثل يطرح حينما ما كثريا, الضالل

 يقصدون أم قلنا ما وحنن, كلها خملوقاته يف حالل بذاته وتعاىل تبارك اهللا أن نقصد ما حنن: بقولوا بعضهم لكن

 ماذا إذا, األلفاظ ذيب يف حبثنا حنن لكن, كفر بكون, ثاين حبث بكون فهذا, هذا قصدوا إذا ألم, هذا

 حميط شيء بكل وهو, حميط شك بال بعلمه اهللا, مجيل آه, علمه يعين ؟ الوجود كل يف موجود اهللا تقصدون

 يف نص, علما شيء بكل أحاط: فبتقول اهللا علم عن وتتحدث تقول بدك, خطأ إذن التعبري لكن, وتعاىل تبارك



 هو اللي اهللا تقول ال, السماء يف وال األرض يف خافية عليه ختفى ال )) علما شيء بكل أحاط(( : كرميال القرآن

 كل يف موجود اهللا تقل ال, النقصان صفات عن واملنزه, الكمال صفات بكل املتصفة اإلهلية الذات عن عبارة

 إصالح سبيل يف كان لبحثا هذا, علما شيء بكل أحاط: تقول لكن, الوجود كل يف موجود اهللا, مكان

 األلفاظ ذيب الشارع مقاصد من أن من, إليه قصدت ما وضح فإذا -  استاذ يا تفضل مرحبا أهال...- األلفاظ

 احاط نقول علمه نقصد وحنن مكان كل يف موجود اهللا, الوجود كل يف موجود اهللا تقول أن من فبدل, أيضا

 هو ال: يقولون الذين, الصوفية غالة بعقيدة تتصل الوجود كل يف موجود اهللا األوىل العبارة ألن علما شيء بكل

 نار ألنه القهار؛ الواحد إال عبدوا ما النار اوس عبد ملا  قائلهم قال وكما, وخملوق خالق هناك فليس, هو إال

 تراه ما كل يقولون, هو إال هو ال: قوهلم وباختصار, هلا حقيقة ال يعين األشياء هذه كل, خملوق خالق, جنة

,  يتأوهلا أن إىل بعدها يضطر, بكلمة يتكلم أن ملسلم ينبغي ال فإذا, اهللا فهو بعينك تراه ما كل, اهللا فهو بعينك

 أنا واهللا: وبعدين, بكلمة تتكلم أن أما )) علما شيء بكل أحاط((  منه أفصح القرآن بعد وليس, صرحية قلها

 أي -تكلمن ال( : لنجحنا اطعناه لو, إيانا تأديبه من هذاو , والسالم الصالة عليه قال, وكذا كذا بقصد

 اهللا: تقول فال ) منه يعتذر وما إياك( : هذه من أخصر أخرى ورواية ) الناس عند به تعتذر بكالم - تتكلمن

  . بردها لك قبل ال وانتقادات اعرتاضات يأتيك رايح, الوجود كل يف موجود واهللا, مكان كل يف موجود

 ربك هل, املكان ذلك يدخله ال أن ويتمىن, ثالثة أو مرتني يدخله أن املسلم يضطر الذي املكان:  لك سيقال

 ال, كالمك اسحب إذا, ذا مسلم يقول ما, آخره إىل و و و وااري الدهاليز ذلك على وقس ؟. أيضا هناك

 حينما أي ؟. مكان كل يف اهللا قولنا بدل نقول وماذا نعتقد فماذا, يقال كما شجون ذو والكالم هنا. تقله

 قول, مجيعا املسلمني لدى معروف هذا الذات اسم, اهللا اجلاللة بلفظ عنها يعرب اليت اإلهلية الذات عن نتحدث

 كنت إذا صحيحا تعبريك ليكن فنقول, العلم به املقصود وأن, خطأ هذا أن عرفنا, مكان كل يف اهللا بعضهم

 الذات عن, وجل عز اهللا عن نتحدث أن أردنا إذا لكن, علما يءش بكل أحاط فتقول, اإلهلي العلم تقصد

   ؟.  نقول فماذا, اإلهلية

  

 رمحه أمحد اإلمام, السنة إمام شيوخ كبار من, املبارك بن اهللا عبد بالذات وهو, األئمة السلف أحد عن جاء لقد

 معهم وهو, خلقه من بائن وهو, ذاتهب عرشه فوق وتعاىل تبارك اهللا" : قال, فأوعت مجعت بعبارة جاء, تعاىل اهللا

 اآلن لكن )) علما شيء بكل أحاط(( : السابق البحث " بعلمه معهم وهو" : األخرية اجلملة يف جاء " بعلمه

 آيات من هذا أخذ " بذاته عرشه فوق وتعاىل تبارك اهللا" : فيقول, اإلهلية الذات عن يتحدث الكالم مبتدأ يف



 والعمل الطيب الكلم يصعد إليه((  )) استوى العرش على الرحمن(( : الكرمي نالقرآ يف, جدا وكثرية كثرية

 كأنه احلديث وهذا ) السماء في من يرحمكم األرض في من ارحموا( : املشهور واحلديث )) يرفعه الصالح

 من أمنتم أم تمور هي فإذا األرض بكم يخسف أن السماء في من أأمنتم(( : وتعاىل تبارك قوله من اقتباس

 أمحد اإلمام شيخ املبارك بن اهللا عبد فاإلمام )) نذير كيف فستعلمون حاصبا عليكم يرسل أن السماء في

" : مساها, مطبوعة وهي, خاصة رسالة يف الذهيب احلافظ, دمشق حافظ مجعه مما وغريها اآليات هذه عن يعرب

 العلو صفة وهي, اإلهلية للذات الصفة هذه فوق تدندن اليت اآليات الرسالة هذه يف مجع " الغفار للعلي العلو

 ما حول يدندنون كلهم, األربعة األئمة أقوال ومنهم, السلف وآثار, الصحابة وأقوال واألحاديث اآليات, املطلق

  .الكلمة هذه يف املبارك بن اهللا عبد مجعه

, العاملني عن الغين وهو, غينمست فهو, احللول أبطل " خلقه من بائن وهو, بذاته عرشه فوق وتعاىل تبارك اهللا" 

" , ال: قال, خافية عليه ختفى أنه يعين ال, يتصوره أي, يدركه أن البشري للعقل ميكن ال الذي العلو ذلك لكن

 عقيدة تكون حىت, السلف وأقوال واألحاديث اآليات عشرات فيها مجع املوجزة اجلملة فهذه " بعلمه معهم وهو

 الفرق بعض به يقول الذي باحللول القول عن وبعيدة, الوجود بوحدة القول عن بعيدة, صحيحة عقيدة املسلم

  .الضالة

 ورمبا, البحث هذا إىل جرنا إذن " بعلمه معهم وهو, خلقه من بائن وهو,  بذاته عرشه فوق وتعاىل تبارك اهللا" 

 حىت الصرب من شيء إىل حتتاج, طبيعته هي هذه العلم لكن, اإلمالل بعض منها حصل ميكن إطالة أطلنا يكون

 تبارك اهللا مساها كما نسميها إمنا, بالفائدة الربا تسمية جتوز ال أنه ذلك إىل جرنا, العلم املسلم اإلنسان يرتقى

, مباحة هذه الفائدة تبقى, الفائدة كلمة خبالف, املؤمنني قلوب يف عملها تعمل الكلمة هذه تظل حىت, وتعاىل

! اهللا يا, هم ما وقليال, اهللا عصم من إال بالربا املتعاملني أكثر بتحرميها حيس ديكا ال اليوم الفائدة صارت ولذلك

  .تفضل

  ؟.   لنا تفسرها ممكن )) الماء على عرشه وكان((  : السائل

 املسلمني عند جيوز ال اليت الغيبية األمور من هذا ألن, واضح هو مما بأكثر تفسري إىل حتتاج ما املسألة : الشيخ

  :يقول ربنا فكون, املشاهدات حدود يف وتصورها, املغيبات إدراك عن العاجز العقل وإدخال, افيه التوسع

 بال هذا لكن,  املاء على يزال وال العرش كان, وجل عز اهللا خلق من خلق هو )) الماء على عرشه وكان((  

 وجل عز اهللا سوى ما كل ألن, له أول ال أزيل قدمي أيضا العرش وأن,  له أول ال أزيل قدمي املاء أن يعين ال شك

 عن الغيبية اخللقية احلقيقة هذه عن الكرمي القرآن يف يتحدث حينما وجل عز فربنا,  بالعدم مسبوق خملوق فهو



 اليوم الناس من وكثري, اآلية يف هذه إال وليس, املاء على وإمنا, األجرام السماء على ليس العرش بأن خيربنا, الناس

 سئلنا لو ألننا, خترص إنه نقل مل أن تظنن عن عبارة وهذا, العلمية االكتشافات ببعض لقرآنيةا النصوص يتأولون

 طبعا ؟.القرآن يف عليها املنصوص السبع السموات هي ما, الفلكي والعلم التجرييب بالعلم يعرف الذي اليوم العلم

 به أحاط عما نتحدث حنن, يعةالطب وراء ما عن نتحدث ما حنن, منهم املالحدة حىت حائرا أمامها سيقف

 بعد مث, باهلواء ممتلئة هذه, يقولون كما كيلومرت ثالمثئة مئتني بعد على يلي الفراغ هذا إال نعلم ال فنحن, علمنا

  .املاليني باملاليني تعد اليت الكواكب وهذه, األجرام هذه فيها, مطلق فراغ ذلك

 ال بالتايل,  بشيء السبع السموات عن يتحدثوا أن تطيعونيس ال فهم ولذلك, شاهدوا عما إال يتحدثون ال فهم

, السؤال هذا عن اإلجابة ميكن ما هذا, وتعاىل تبارك الرمحن عرش فوقه الذي املاء عن يتحدثوا أن يستطيعون

  .نعم, عفوا

  

 بني فرق اكهن فهل, احلديثة اجلهمية عن الكالم املقدمة يف " اجلهمية على الرد" : الدارمي كتاب ... : السائل

  ؟ ... اجلهمية

 وإمنا, مذهبا وال امسا إليها تنتمي ال لكنها, القدمية اجلهمية أفكار بعض تتبىن طبعا احلديثة الفرق,  نعم : الشيخ

 بوحدة القائلني مع يلتقون احلقيقة اجلهمية غالة وعقيدة؛ فكرا, إليه تذهب اجلهمية كانت ما بعض يف تلتقي

 نفوا وإذا, الصفات عنه ينفون, الكرمي القرآن يف ذكرها جاء اليت بالصفات وجل عز اهللا يصفون ال ألم, الوجود

 دوم ؛ اجلهمية غالة هؤالء, متاما الدهريون يقول كما, الوجود بعدم عليه حكموا يعين, عطلوه الصفات عنه

 به يصرح مبا ويصرحون, كلها خملوقاته فوق وجل عز اهللا أن من, آنفا ذكره سبق ما ينكرون اجلهمية من طبقة

 كل يف وجل عز اهللا بأن يصرحون, اجلهمية أولئك يقصده الذي املعىن ذلك يقصدون ال أم مع, املسلمني عامة

 هذه يقولون الصحيحة اإلسالمية العقيدة يدرسوا مل ممن ذلك وحنو الكتاب حىت,  اليوم الناس من فكثري, مكان

 القرآن تصريح من الرغم على يقولون, مثال منها, كثرية أخرى صفات وجل عز اهللا عن أيضا وينفون,  الكلمة

 على ووافقهم, اجلهمية عقيدة من هذا, يتكلم ال اهللا بأن يقولون )) تكليما موسى اهللا وكلم(( : وجل عز بقوله

 هو, مياوقد حديثا اإلنكار هذا وسبب, الكالم اهللا صفات من ليس بأنه يصرحون فاملعتزلة, كلهم املعتزلة ذلك

 نكيف أن حنن جيوز فال, وتعاىل تبارك اهللا هو الغيوب وغيب, غيبية أمور إىل آنفا أشرت كما العقول تسليط

 جهاز من بد ال, نعرفه الكالم: مثال, بعض من بعضنا يعرفها, نعرفها حنن اليت بالكيفية وجل عز اهللا صفات

 اهللا خلقها اليت اآلالت هذه من شيء نقص إذا, خرهآ إىل واألضراس واألسنان واحللق واللسان الفم هو معروف



 تصورهم يتنقل, تكليما موسى كالم اهللا أن يتصوروا هم فلما, طبيعي غري شوية الكالم صار, اإلنسان يف

 تشبيه هذا وطبعا, آخره إىل بأسنان بأضراس بلسان بلهاة يتكلم اهللا أن ذلك من ويستلزموا, اخلالق إىل للمخلوق

  . باطل فهو باطل منه لزم وما, اطلب والتشبيه, 

 يبنون الذي وهذا, وقصورا عاليل عليها يبنون مث, خيال هار جرف شفا على األصل يف هي, يقيموا مقدمات

 آلة العصر هذا يف البشر هلذا خلق البالغة حلكمته وجل عز ربنا, النبوية واألحاديث القرآنية النصوص تعطيل عليه

 شيء هناك وليس, مبني عريب بكالم يتكلم, امليكرفون السمع صندوق قبل من,  ةاملسجل وهو, بكماء صماء

 واإلنسان, بإنسان ليس جامد اجلهاز هذا خلق الذي وجل عز فاهللا,  اإلنسان ا يتكلم اليت اآلالت هذه من

 رزقناهمو  والبحر البر في وحملناهم آدم بني كرمنا ولقد(( : كلها املخلوقات على مفضل مجيعا نعلم كما

 يكون ما بدون يتكلم األبكم األصم اجلهاز هذا )) تفضيال خلقنا ممن كثير على وفضلناهم الطيبات من

 نتصور ما بدون ورسله أنبيائه مع يتكلم أن يستطيع أال,  شيء كل على القادر وجل عز ربنا ترى, اآلالت تلك

 يف وجل عز اهللا يقول ولذلك, حاشاه, كذا له يكون الزم ربنا فإذا,  بوسائل يتكلم اإلنسان إنه, املعتزلة تصور

, املخلوقات صفات تشابه أن الصفات هلذه وتنزيها اهللا لصفات اإلثبات العلماء يقوله ما بني مجعا الكرمي القرآن

 املعتزلة هؤالء ترى أنك العجيب من )) البصير السميع وهو شيء كمثله ليس(( : وتعاىل سبحانه فيقول

 قلتم وما, والبصر السمع صفة أثبتم كما طيب, وبصري مسيع اهللا إن يقولوا, وحديثا قدميا م املتشبهني وبعض

 من شيئا قلتم ما, ... الزم و والزم, اإلنسان عني أدري ما يكون والزم, أجفان وله حدقة له يكون الزم أنه

 كمثله ليس(( ,وجل عز هللا كالم عن قولوا كذلك)) البصير السميع وهو(( :تعاىل اهللا قال أطلقتم, ذلك

 وهو((  نفسها اآلية هذه يف جاء بالتعطيل التشبيه من الفرار طرد من بعض ذلك مع,  القضية بتنتهي )) شيء

  . )) البصير السميع

, اهللا سبحان, تشبيه وهذا, مسع له واإلنسان بصر له اإلنسان أن حبجة, بصر له يكون وأن مسع له يكون أن فنفي

 رد لنفسه أثبتها اليت الصفات كل اهللا عن تنفوا أن طردمت أنتم إذا واجلماعة السنة أهل من ثباتاإل أهل أجام

 ملاذا؟, واحد وجود هو إمنا وجودان ال: الصوفية غالة قال كما قولوا إذا, احلقيقة يف وليس االسم يف االشرتاك

 موجود اهللا معدوم؟ أم موجود اهللا, ودينموج طبعا معدومني؟ أم موجودين حنن, البعض بعضنا نسأل اآلن ألنه

 من وبتنتهوا اهللا وجود إذا تنكروا اإلنسان ووجود اهللا وجود اشرتاك يف صار فإذن, قبل من قلنا كما احلق وجود

 انتهت, صفاتنا غري صفاته, وجودنا غري وجوده عليها أثبتوا, حق كلمة وجودنا غري وجود ال, كلها املشاكل هذه

 من له وجل عز اهللا أثبته ما كل,  كذلك مسعه, كبصرنا ليس بصره, ككالمنا ليس كالمه لفنقو ,  املشكلة



  .)) البصير السميع وهو شيء كمثله ليس(( : السابقة اآلية يف كما, املخلوقات صفات تشابه ال هي صفات

 صفات نفوا أولئك, اهللا صفات بعض إنكار يف األولني اجلهمية مع يلتقون الذين هم احلاضر العصر جهمية إذا

 نثبت أن التنزيه حقيقة لكن, التنزيه باسم الصفات بعض إنكار يف القدمية اجلهمية مع يشرتكون هؤالء, كلها اهللا

  :تعاىل اهللا رمحه اجلوزية القيم ابن يقول املناسبة وذه, تشبيه ودون تكييف دون لنفسه اهللا أثبته ما وجل عز هللا

  بالتمويه ليس الصحابة قال ... رسوله قال اهللا قال العلم" 

  فقيه رأى وبني الرسول بني ... سفاهة للخالف نصبك العلم ما

  " والتشبيه التعطيل من حذرا ... ونفيها الصفات جحد وال كال   

 بعض ومذهب, اجلهمية عن فرع هم الذين املعتزلة مذهب هذا, والتعطيل التشبيه من خوفا الصفات فنفي

  .الصفات من أنكروه ما بعض يف أولئك مع يلتقون ممن, اليوم املعاصرين

 عاملا كان أنه واحلقيقة,  زمانه يف تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم لشيخ وقعت قصة املناسبة هذه يف وحيضرين

, عالشرائ ينكرون الذين الفالسفة فيهم مبا املخالفة الفرق بعقائد معرفته زائد, والسنة الكتاب بعلم إحاطته يف فذا

 هذا بأن يومئذ دمشق يف الوايل إىل فشكوه, العلم أهل يف األسف مع توجد ما قل اليت الشجاعة مزاياه من فكان

, واجلماعة الشيخ من لكل األمري فسمع,  مناظرة جملس الشيوخ مع له فعقد, بالتشبيه يرمونه, وكذا كذا يعتقد

 ذكرنا كثرية آيات الشيخ من ومسع,  خملوقاته فوق وجل عز اهللا يكون أن منها, الصفات بعض ينكرون اجلماعة

 مالك اإلمام رواه احلديث وهذا,  اجلارية حبديث احلديث علماء عند يعرف حديث ذكر ومما,  بعضها آنفا حنن

 الصحيح بالسند صحيحه يف مسلم واإلمام, مسنده يف أمحد واإلمام,  موطئه يف تعلمون كما األربعة األئمة من

...  

 يوما وسلم عليه اهللا صلى النبي وراء صليت( :  قال, إسالمه أول يف له وقع عما حيدث هذا ويةمعا فيقول

:  قال هو أو فقال, هكذا إلي فنظروا:  قال(  يصلي هو ) اهللا يرحمك:  له فقلت بجانبي رجل فعطس

, اإلسالم يف عهد حديث هو ) إلي تنظرون لكم ما,  أمياه وثكلى(  الرجال بصلي عم وهو ) أمياه وثكلى

 بعادة صاح ولذلك, ويبطلها يفسدها الصالة يف الكالم أن هو داري مش, ينبغي كما الصالة أحكام متعلم مش

 على يضربون اجلماعة"  معكم؟ عامل أنا شو ) إلي تنظرون لكم ما,  أمياه وثكلى(  عقريته ورفع, األعراب

 شك بال لكن, ذنبه شو يعرف أن يريد, لىص كيف درى وما, صلى الرجل شك بال " له تسكيتا أفخاذهم

 النيب هذا أنه اآلن يتصور هو ولذلك, خمطئ هو إنه إال املعاملة هذه عملوا ما اجلماعة أن يفهم عامة بصورة

 قضى فلما" ؛ السالم عليه الرسول من الطبيعي هو كما يفاجئ به وإذا ؟ به سيفعل ماذا ترى, خلفه صلى الذي



:  يل قال وإمنا,  شتمين وال ضربين وال كهرين وال قهرين ما فواهللا إيل أقبل الصالة وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول

 كل هذا " ) القرآن وتالوة وذكر وتكبير تسبيح هي إنما, الناس كالم من فيها يصلح ال الصالة هذه إنما( 

 أن يريد كبري هذا أن تصوري, كبري رجل مع خطأ أخطأ أنه يبدوا ملا منا الواحد أن شك وال, معه فعله شيء

 غليظ فظا كنت ولو(( : تعاىل قال كما, بالرسول والئق مفروض هو مبا يفاجئ به وإذا, يقهره أن يريد, ينهره

 كالم من شيء فيها يصلح ال(  شيئا يصنع مل وكأنه, التعليم إال يرى ال به وإذا )) حولك من النفضوا القلب

 على السؤال يلقي فأخذ, يتعلم ألن حباجة بأنه اآلن يشعر وهو, اللطف اهذ رأى فلما, آخره إىل ) ... الناس

, املنجمني. " الكهان يأتون قوما منا إن اهللا رسول يا" : فقال, جييبه والرسول, السؤال بعد السالم عليه الرسول

 رسول يا" : قال ؛ العلماء عند معروف شرحه, موجز كالم ) تأتهم فال( : قال, البصاره يسموهم يلي, العرافني

  ,الرمل على بالضرب يعين خط " خيطون أقواما منا إن اهللا

 " ) فذاك خطه خطه وافق فمن, يخط األنبياء من نبي كان قد( :  السالم عليه فقال, خيطون أقواما منا إن" 

  ... السائل هلذا السالم عليه الرسول يقول, باحملال بالتعليق العلماء يسميه هذا

  ؟ باخلط قصودامل ما : السائل

 الكتشاف, بزعمهم كوسيلة الرمل يستعملوا املنجمني بعض, الرمل على بكتبوا, أستاذ يا الرمل : الشيخ

  ؟ صاير شيء عندكم يف ما, املغيبات

  .بالرمل بتبصر, البصارة هذه معروف : السائل

   البصارة هذه أيوه, أيوه : الشيخ

  ؟ هكذا يفعل النيب : السائل

 يسميه هذا: قلت ما آخر قلت ) فذاك خطه خطه وافق فمن, يخط األنبياء من نبي انك قد(  : الشيخ 

 على الضرب السابقني األنبياء من لنيب جعل قد كان وجل عز اهللا أن أي, البيان من أي باحملال بالتعليق العلماء

 إن قال ملا السائل هلذا السالم عليه قال لذلك, املغيبات بعض الكتشاف,  به اخلاصة الوسائل من وسيلة الرمل

 ) فذاك(  ذاك خط منكم ) خطه وافق فمن, يخط األنبياء من نبي كان قد( : جوابه كان, خيطون أقواما فينا

  . النيب لذلك معجزة كانت تلك ألن مستحيل هذا, باحملال تعليق هذا لكن, املصيب أي

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يا" :  قال.  ) فذاك خطه خطه وافق فمن, يخط األنبياء من نبي كان قد( 

 أن بالرغم اليوم والتشاؤم, هذا معروف, التشاؤم هو التطري ) يصدنكم فال( :  قال " يتطريون أقواما منا إن

 النساء خاصة, يتطريوا جهلهم يف إغراقهم بسبب املسلمني من كثريا ستجد ) طيرة ال( : وقال أبطله اإلسالم



, جدا كثرية وخرافات خرافات,  جيوز ال كذا يوم الصابون إدخال, جيوز ال كذا يوم مثال الغسيل يعين, منهن

  . اإلسالم يف طرية ال, اإلسالم يف جيوز ال تطري كله هذا

 والتضييق التحجري وعدم واللطف احلكمة منتهى يف جواب ) يصدنكم فال( : قال, يتطريون أقواما منا إن: قال

 كان لو وبينما يصدنكم؛ ال السالم عليه قال بينما, جدا كبري فرق فيه, تتطريوا ال يقول ال ألنه, الناس على

 لكن )) وسعها إال نفسا اهللا يكلف ال(( : يقول واهللا, يطاق ال مبا تكليف, تطريوا ال قال لو, تتطريوا ال القول

  . يطيقون مبا كلفهم

 سفر على عزم إذا أحدهم كان,  وانصرافام امخراف من اجلاهلية يف وكانوا, الطري من مشتقة التطري كلمة أصل

 ترى يا, اإلنسان هذا زعم يف ميمون فالسفر ميينا طار إذا احليوان الطري هذا, طري يصدفه ما البد داره من وخرج

 ال ميينا؟ طرت ملاذا سئل لو نفسه الطري وهو, الطري هذا طار إذا احليوان؟ ذاك أو اإلنسان هذا أحيون أيهما

, بيته إىل يرجع مشال طار اجلاهلية عادة هذه مشئوم فسفره مشاال طار وإذا, ميمونة فسفره ميينا طار إذا, يدري

, الطرية هذه أبطل عليه فالرسول, ويسارا مشاال الطري طريان رد يبطل السفر هذا يف وضعه اللي التخطيط كل

 أبطل, الطرية مع التجاوب أبطل كنل, ختطيط تفكري دون فجأة اإلنسان من يصدر كشيء أبطلها ما لكن

 ... معه الشنطة وأخذ, بيته من خرج, سفر على عزم إنسان فمثال ) يصدنكم ال( : فقال الطرية مع التجاوب

 يتشاءم, أذنه يف طخ بتيجي يوفقك؛ ال اهللا: له ويقول, معه ويتخاصم الثاين مع يتخانق واحد وإذا, آخره إىل

 على جاءت كلمة, يرجع ما وسلم عليه اهللا صلى الرسول بأدب تأدب امسلم كان إذا لكن, يرجع, منها

 كلمة مسعت فأنت ) يصدنكم ال( : السالم عليه قال لذلك, تأثري هلا ما تأثري؟ هلا شو الطري ذاك مثل, الطاير

 أيتت فهنا معها جتاوبت إذا لكن, مؤاخذة عليك ما وهلة أول يف تشاءمت كونك, معها تتجاوب ال, تشاؤم منها

  .املؤاخذة

 عليه اهللا صلى اهللا رسول يا" : قال, الشاهد يأيت اآلن ) يصدنكم فال( : قال " يتطريون أقواما منا إن" : قال

 غنم من اهللا شاء ما الذئب افرتس " غنمي على يوما الذئب فسطا, أحد يف يل غنما ترعى جارية عندي وسلم

 ", آخره إىل نائمة غافلة كنت وين"  صكة فصككتها, البشر يغضب كما أغضب بشر وأنا: قال, الرجل هذا

 عتق وعلي : "سؤاله متام يف يقول لذلك, ندم مث الصكة هذه صكها هو طبعا"  غنمي على الذئب سطا حىت

( :والسالم الصالة عليه هلا قال جاءت فلما فلما ) بها ائتي( : قال, " كفارة يل جيوز, أعتقها يقول كأنه, رقبة

 مؤمنة فإنها اعتقها( : لسيدها قال, اهللا رسول أنت: قالت ) أنا؟ من( : هلا قال, السماء يف: قالت ) اهللا؟ أين

 اليت اآلية آخر إىل " )) ... السماء في من أأمنتم(( : قال كما السماء يف را عرفت العلم أهل يقول )



 إياها فعتقك, اعتقها لسيدها وقال نباإلميا هلا فشهد, األرض يف ورسوله عبده حممدا أن وعرفت, آنفا ذكرناها

  .رقبة تعتق بأن لنذرك وفاء

 شاء ما األحاديث هذه من تيمية ابن فذكر, واملناظرة واملناقشة االختبار جملس مع تيمية ابن قصة يف كنا الشاهد

 في من ارحموا, الرحمن يرحمهم الراحمون(  الناس ألسنة على شائعا اليزال هللا واحلمد, احلديث منها, اهللا

 الشعر يف القيم ابن قال ما مثل, الرسول قال اهللا قال تيمية ابن كالم مسع ) السماء في من يرحمكم األرض

  :السابق

  بالتمويه ليس الصحابة قال ... رسوله قال اهللا قال العلم" 

  فقيه رأى وبني الرسول بني ... سفاهة للخالف نصبك العلم ما

  " والتشبيه التعطيل من راحذ ... ونفيها الصفات جحد وال كال

 فماذا, ندري ال قالوا ؟ اهللا أين له قيل فإذا املشايخ أما, كلها املخلوقات فوق وأنه اهللا وجود يثبت تيمية ابن مسع

 يف جاء كما اهللا وكان, الكون خلق يلي ربنا فعال " رم أضاعوا قوم هؤالء" : قال,  العاقل األمري جواب كان

 من فيه مبا الكون هذا خلق مث ) معه شيء وال اهللا كان( : البخاري صحيح يف احلصني بن عمران حديث

 اهللا أين يدرون ال كيف, دواب من جن من انس من مالئكة من, وديان من جبال من أراضني من, مسوات

 دأورا من كان ولذلك! كلها املخلوقات فوق وجل عز اهللا أن على كلها متضافرة متواترة واألحاديث واآليات

  ." األعلى ريب اهللا سبحان, األعلى ريب اهللا سبحان"  ويقول يعظمه أن لربه ساجدا جبهته وضع إذا املسلم

 أمر اهللا ألن, األعلى ريب اهللا سبحان يقول أن تتلى اآلية هذه مسع إذا السنة من )) األعلى ربك اسم سبح(( 

 جهة من الشيخ بني والنقاش, العاقل األمري ذاك املناظرة مسع فلما " األعلى ريب سبحان"  يقول أن اآلية يف

, اليد ملس نلمسها, اليوم نسمعها حقيقة هذه فعال ؛ " رم أضاعوا قوم هؤالء" : قال, أخرى جهة من واملشايخ

 فاآلن اهللا؟ أين للجارية قال الرسول, الرسول من الصادر السؤال إنكار النفي هذا ويتبع, ندري ال يقول أن أما

 هلا الرسول شهد عليه والذي, اجلارية من الصادر اجلواب يقروا أن فضال الرسول من الصادر للسؤال اراإنك نسمع

 هم وهؤالء, مكان كل يف اهللا أن حقيقة يقولوا أن إما اليوم الناس. يعتقها بأن سيدها أمر ذلك ومن, باإلميان

 أحد من مسعت وأنا. ندري ال اهللا؟ أين لجاريةل الرسول سؤال عن جوابا يقولوا أن وإما, املعتزلة وبعض اجلهمية

 امسه, جيدا دمشق يعرف أحد فيكم كان إذا, مسجد ويف املنرب على النحو وعلم الفقه عليه درست ممن اخلطباء

 العامل داخل ال, خلف وال أمام وال يسار وال ميني وال حتت وال فوق ال اهللا: يقول مسعته, العقيبة يف التوبة جامع

 الذي املعدوم لنا صف, لسانا العرب ألفصح قيل لو, مجيعا تؤيدوين راحيني وأظن مجاعة يا بقول وأنا. هخارج وال



 من مش وهذا, الشيخ هذا وصف ما مبثل املعدوم يصف أن كلها الفصيحة العربية لغته وسعته ملا, له وجود ال

 وال يسار وال ميني وال حتت وال وقف ال: قال حيث, ربه الشيخ هذا وصف ما مبثل كتب من متلقيه هذا, عنده

 يزيدها الفالسفة بعض, العدم هو هذا, مجاعة يا العدم هو هذا. خارجه وال العامل داخل وال, خلف وال أمام

 هو هذا إذن, عنه منفصال وال به متصال ال. عنه منفصال وال به متصال ال: يقولوا, يقال كما ابالة على ضغثا

 فهو بعينك تراه ما كل, هو إال هو ال صرحية يعلنوا الصوفية غالة لكن, فعال ودالوج وحدة هي هذه, املعدوم

 الفالسفة منطق من به تأثروا مما هذا لكن, ويصوموا ويصلوا, والدوران اللف طريقة على آخرون ناس لكن, اهللا

 مسعتم ما مبثل لكذ يردوا أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وحديث اهللا بكتاب جهلهم بسبب استطاعوا وما

  ." بعلمه  معهم وهو,  خلقه من بائن بذاته عرشه فوق وتعاىل تبارك اهللا" , املبارك بن اهللا عبد كالم من

 عندهم يف ما احلكام أغلب يعين, تعلمون كما واحلاكم, املشايخ مع تعاىل اهللا رمحه تيمية البن وقعت قصة هذه

 وفطرته بعقله فهو, اخلطأ من الصواب مييزوا كياسة ندهموع, عقل عندهم يكون فيهم املفروض لكن, علم

  .  صحيح كالم فعال ؛" رم أضاعوا قوم هؤالء" :  العلم أهل املشايخ عن قال السليمة

  

  والنفي؟ التعطيل بني الفرق ما, والنفي التعطيل كلمة على تعليق : السائل

 بلعب التعطيل, صريح بكون النفي لكن, الصفة نفي يعين, واحد مبعىن التعطيل مع يقرتن قد النفي ... : الشيخ

 ينكر أن النفي, ينكرها التأويل بطريقة لكن, ينكرها ال فهو, الصفة هذه عن اهللا فيعطل وبتأوهلا, اآلية حول

 به اإلميان جيب الذي املوضوع هذا يف يدخل وغريمها الصحيحني يف حديث هناك, اآلن مثال نضرب مثال, رأسا

 كلكم  بد ال احلديث يعين, إنكار تعطيل إيش وبدون, هذه الضيقة الصغرية بعقولنا تكييف دون جاء كما

 سائل من هل أال: فيقول, الدنيا السماء إلى الليل من األخير الثلث في ليلة كل في اهللا ينزل( : مسعه

 ) الفجر يطلع ىحت كذا أال, كذا أال, له فأغفر مستغفر من هل أال, له فأستجيب داع من هل أال, فأعطيه

 ما ضالال الفرق أشد من, إنكاره ميكن ال والكتاب, الكتاب يف عليها املنصوص اإلهلية الصفات يعطلون الذين

, فينفوا إنكارها على أحيانا فيتجرؤون األحاديث أما, امللة من وخيرجوا أمرهم بنكشف حينئذ ألنه ينكروه بقدروا

,  التعطيل مع يلتقي النفي أن أوله يف قلت كما اجلواب فخالصة, حلديثا نفوا إذا, ينزل ال ربنا: يقولون فهم

 عليه الرسول عن صحته يثبتون ال, مثال احلديث كهذا, أصله من النص إنكار التعطيل مع أحيانا مع يلزمه لكن

 دائما املشاكل مشكلة, عرشه من امللك نزول يشبه الضيقة عقوهلم يف هم, تصرفا هللا أثبتوا أثبتوه لو ألم السالم

 اآلية يف تعاىل قال وقد السيما, األرض وجه على قياس أبطل شك  بال وهذا, املخلوق على اخلالق قياس



 )) شيء كمثله ليس(( : قال ما أنه القرآن بالغة ومن )) البصير السميع وهو شيء كمثله ليس(( : السابقة

 وبصره, كسمعنا ليس لكن مسيع فهو. )) لبصيرا السميع وهو شيء كمثله ليس(( : قال, أثبت مث فنزه, فقط

  . نعم, اهللا شاء إن اجلواب هكذا, كنزولنا ليس نزوله اإلهلي النزول ومنها الصفات كل, كبصرنا ليس

  كنزولنا؟ ليس نزوله أن تتكلم كنت قليل قبل ؟ كنزولنا اهللا نزول هل : السائل

  .نعم أي : الشيخ

  ؟ وجودنا صفات من هذه والتحت والفوق واخللف األمام إذن : السائل

  .طبعا : الشيخ

  ... يقول من استغربنا حنن, اهللا عن استغربناها فهذه : السائل

, آلخرها أوهلا من كلها العبارة أخذت لو أنت, هللا وصفهم جهة من فيك اهللا بارك االستغراب, ال, ال : الشيخ

 وال ميني وال حتت وال فوق ليس اهللا, المالك بدأ هنا من اآلن, السؤال إىل حباجة لست نفسك ستجد أظن

 ال ميني ال, حتت ال فوق ال اهللا, النهاية شوف لكن,  إشكال يف ما, لنا بالنسبة جهات صفات هذه, يسار

 خارج وال العامل داخل ال وجود؟ هناك بقي هل بقي؟ شو, خارجه وال العامل داخل ال, خلف وال أمام ال, يسار

  !  العامل

 مقاسات هناك لعل ؟ وجل عز اهللا على تصح ممكن املخلوقات تبع األوىل املوجودة األوصاف بنفس : السائل

  .أخرى

  .قياسات فيه العامل خارج : الشيخ

  . البشري العقل خارج : السائل

 يف سنني عشر منذ مىن يف يل وقعت قصة لك حبكي ميكن, هم تعبريهم حسب العامل خارج, ال, ال : الشيخ

 شيخ علينا دخل ملا, طبعا شرعية حبوث يف نتحدث املغرب صالة بعد الناس بعض مع جالس أنا, احلج موسم

 األزهر يف دراسته طبعا, الكالم هذا مناسبة جاءت, يسمع جلس, السالم وعليكم عليكم السالم: قال. أزهري

, وجتسيم تشبيه لهاك املخلوقات فوق وجل عز اهللا إن قولنا: قال متاما تيمية ابن مع املشايخ عن حدثتكم كما

 هو ولعله, يأيت كما البحث يف معه جريت فأنا, الكالم علماء من املشايخ وكالم, متاما األزهريني كالم هذا

  .السؤال عن اجلواب أو اإلشكال زال الذي

  .ملعانيها إنكار أي تعطيل ودون,  تشبيه أي تكييف دون ا اإلميان جيب الشرعية األدلة:  أوال له قلت 

 له قلت, متتالية أسئلة, يلي ما فسألته, أصح القولني أي لنشوف وعقلك بعقلي املوضوع ندرس خلينا:  ياثان 



  ,  السابعة إىل والثالثة الثانية: قال ؟ الدنيا السماء وفوق, حسن: قلت, الدنيا السماء: قال  فوقنا؟ ماذا اآلن

 ألنه حمصور, ال: قال, له اية ال أم حمصور املخلوق الكون: له قلت,  قبل سألته شيء فاتين لعلين, كويس

 السابعة السماء فوق, السابعة السماء وصلنا حىت السماء عن سألته مث, بالك يف هذا ازرع حسن: له قلنا, خملوق

  , الغريب اجلواب هذا أمسع مرة ألول ؟ فيه إيش العرش فوق, حسن: له قلت, العرش: قال فيه؟ شو

 وال هلا سنام ال مما األحاديث بعض يف عارف أنا ؟ الكروبيون املالئكة إيش: له قلت,  الكروبيون املالئكة: قال

   ؟ آية عندك يف ؟ هذا أين من: له قلت,  كروبيون مالئكة العرش فوق بقول شيخ لكن, خطام

   العرش؟ فوق الكروبيون املالئكة جايب أين من إذا: قلت,  ال: قال حديث؟ عندك: قلت, ال: قال

, والتنبيه التذكري أجل من اآلن وبقوهلا, فرصة اهتبلتها احلقيقة يف فأنا,  درسونا األزهر يف مشاخينا هكذا اهللاو : قال

 الزم,  الصحيح باحلديث تثبت ال العقيدة أن العلم طلبة يدرسون دراسي كمنهج األسف مع األزهر مشايخ

 بال خطأ وهذا, عقيدة به تثبت ال وقوة صحة املتواتر دون كان فإذا,  شايف, متواتر صحيح احلديث يكون

 عقيدة به العمل وجوب حيث من الصحيح احلديث وأن, القول هذا إبطال حول مطبوعتان رسالتان ويل, شك

 ال الصحيح احلديث أن يدرسوا األزهر علماء أن نعرف حنن: واهللا عجيب والشيخ له فقلت, وعمال وحكما

 فوق أن هب, هنا نقف ما: له قلنا ذلك ومع, آية وال حديث ال فيه وما, العرش فوق كروبيون عقيدة به تثبت

  .شيء ال: قال, الشاهد هنا. شيء ال: قال ؟ فيه إيش ذلك فوق, كروبيون مالئكة العرش

 قلنا طيب, اهللا وجود نفي يعين, النفي هو هذا شلون شايف, التعطيل هو هذا بقولوا السنة علماء اجلواب هذا 

 هذا خارج طيب, انتهى احملدود اخللق, اخللق انتهى بالكروبيني ذلك معىن, شيء ال قولبت أنت, شيء ال له

 هذا لعل, آخره إىل, عليها مستعل فوقها وهو, كلها األشياء خالق هو اهللا نعتقد حنن ؟ شيء فيه ما اآلن اخللق

  السابق؟ لسؤالك بالنسبة املوضوع يقرب اجلواب

  .نعم : السائل

  .اهللا شاء إن : الشيخ

 سبحانه باهللا نبحث بشر حنن ملا حقيقة يكون والرد ... البشر يستعملها اللي بالتعبري يقول البعض : السائل

 يعين, لشيء وصوال ما, الواسطة وهذه اللغة هذه نعطل أن هم أرادوا فإذا, لغة من بد ال, واسطة من البد وتعاىل

 تثبت أو تنفي أن ميكن أنت فكيف, الواسطة هذه ملوايستع هم حتت وال فوق وال أمام ليس اهللا يصفوا ملا هم

 حباجة أم واضح كالمي هل, يريدون ما نسف على دليل وهذا, عليها تتفاهم ممكن اللي الواسطة هذه بدون

  .حلول بدها الواسطة هذه واسطة بدنا إذا لتوضيح؟



    وهي؟ : الشيخ

  .الواسطة حنفظ أن جيب احللول ذه  : السائل

 مشكلة يف هنا,  املخلوق كذلك اليس, تبعنا العامل حدود يف حنن, حنكي عم حنن ؟ البحث وين, نعم : الشيخ

  ؟ مشكلة يف, املخلوقات حدود يف

  .ال  : السائل

  ؟. املشكلة وين إذا طيب : الشيخ

  . بتقيس عم  : السائل

  القياس؟ وين ؟....نقيس عم : الشيخ

  ....  : السائل

  قياس؟ فيه بتقول أنت اللي القياس وين طيب ال؟ أم عندنا ةثابت حقائق هذه طيب : الشيخ

  ...  : السائل

 غري أم حمدودة املخلوقات تتصور شو اآلن أنت طيب,  كويس, خملوق آخر إىل وصلنا, كذلك وهو : الشيخ

  حمدودة؟

  ...  : السائل

  سؤايل؟ أم سؤالك, كيف : الشيخ

  . سؤايل : السائل

  ؟ وهو : الشيخ

  ...حمسوسة شياءأ... : السائل

 حدود يف لكن, أبدا نتكلم ال واحملسوس, وراء لكن, احملسوس يف احملسوس, احملسوس يف احملسوس يف : الشيخ

 استوى العرش على الرحمن((  قلت إذا لك بقول هو إنه, هؤالء تعطيل إبطال املقدمات ذه نريد حنن, النص

 أن استدركته الذي االستدراك تذكرت اآلن, املكان, اهللا اتقوا مجاعة يا, مكان يف جعلته, جسمته, حددته ))

 انتهى فلما طيب,  مكان هو الكون هذا, خملوق املكان, خملوق فاملكان,  الكون من إيش؟ من مشتق املكان

   وراءه؟ إيش األزهري نفس وراءه؟ إيش, اخللق هذا انتهى ملا, املكان هذا

 احملسوسات من فخلصنا, مكان هناك بقي فما, الكون من اناملك ألنه, ال: قال مكان؟ يف.  شيء ال: قال

 لكم تتضح حلىت وغريك أنت معنا ارجع ذلك فبعد, املاديات من نعلم ما حدود يف نتكلم حنن اآلن واملعدومات



 شو, مسلم كل ا يؤمن عقيدة هذه ) معه شيء وال اهللا كان(  آنفا احلصني بن عمران حديث ذكرنا, القضية

 شيء وال اهللا كان(  طيب, آخره إىل العرش خلق, اخللق اهللا خلق مث, خلق ال أي شيء ال معه؟ ءشي ال معىن

  ؟ كون يف كان هل ) معه

  .ال : السائل

 من اآلن فهو, صحيح غري آخر معىن يعنون لكن, الصوفية بعض يقول كما اآلن فهو, قولنا هذا طيب : الشيخ

 مسلمون يا أنتم ملاذا, مبكان ليس اآلن فهو, مبكان يكن مل فهو, كان كما فيها نتكلم اليت احليثية هذه حيث

, املادي العلو ليس,  املطلق العلو صفة ومنها,  الكمال صفات كل هللا يثبتون الذين الصاحل السلف تتهمون

 تصل ماديا حبثا بتبحث ملا وأنت, مكان يف اهللا جعلوا إم جمسمة؟ إم عنهم تقولون ملاذا, املطلق العلو صفة

 فعال, يريد ملا فعال هو لكن,  كان عليه كما اآلن فهو,  معه شيء وال اهللا كان إذا, مكان هناك ليس أنه معنا

, احملسوس الكون هذا يف كان أنت استشكالك فإذن,  آخره إىل القسط ميزان بيده, ومييت حييي خيلق, يشاء ملا

 الزمان خلق أن قبل كان عليه هو ما على, لعاملنيا رب كان ما إىل رجعنا انتهى الكون أن تصورت ملا لكن

  ؟ صح,  واملكان

  ...؟ إيش وراء ماذا : السائل

  .الكالم حدد... وراء ما حدد : الشيخ

  ... : السائل

 اخللق انتهى فمادام, مثال مكاريب يف كروبيون بدل يل يقول خباف أنه أعين أنا طبعا العرش؟ وراء ماذا : الشيخ

((   بقول اللي أنه بتقول أنت إنه, كالمه نفس من لك املناظر إقناع باب من أخي هذه, معه انتهينا خالص

 مسبوق وهو وكان. الكون من املكان لنشوف هات طيب, مكان يف جعلوه )) استوى العرش على الرحمن

 طيب, لكروبيونا تبعه املالئكة إىل ووصلنا, العرش وصلنا ... ثانية أوىل مساء فوق؟ إيش طيب. نعم أي ؟ بالعدم

 يكن مل أي, معه شيء يكن ومل اهللا فكان, مكان ال إذا, مكان ال إذا, شيء ال, شيء ال فيه؟ إيش ذلك بعد

 هذه, والزمان املكان خلق أن قبل كان عليه كما اآلن هو وجل عز اهللا, العاملني عن غين ألنه, خملوق شيء يف

 له توضح حينما, إطالقا سواها العقل يقبل ال اليت الفطرية قيدةالع هي, السلفية العقيدة نسميها حنن يلي العقيدة

  . النبوية والسنة الكرمي القرآن طريقة على

 إدلب من خرجنا فلما, صغرية سيارة كان عندي, الالذقية إىل إدلب من مسافرا كنت, قصة أذكر احلقيقة ويف

  ؟ امسها شو,  إشارة بيعطي, أجنيب أنه عليه مبني بشخص وإذا



  .ستوب : ائلالس

, شخص جبانيب معي كان بالسيارة ماشي أنا واهللا, ركوب شحادين, األصول على شحادين هؤالء : الشيخ

 الطريق؟ يف معه وبنتسلى,  أجنيب مبني نأخذه نرجع رأيك شو لصاحيب قلت, قطعته قد كنت, نظري فلفت

 على,  ثالثة صاروا, وبنته زوجته الظاهر, همع امرأتني خمبئ اخلبيث به وإذا,  القهقرى رجعنا, مانع يف ما: قال

 آخر عدو إنه, النكتة على يقال كما, الطريق على نقطع معه نبحث بدنا, ركبناهم, فاضي املكان حال كل

 ملا, بالذات املوضوع هلذا معه وصلنا, باحلديث يعين سنتفاهم؟ كيف, بقطعك يا بتقطعين يا, فرون مسا وهم

 هم, املخلوقات داخل مش, املخلوقات فوق وجل عز اهللا أن املعقول هو هذا: قال هذه العقيدة له شرحنا

 العقيدة تتقبل الفطرة قصدي لكن, والسنة القرآن بصريح عندنا املوجودة العقائد هذه عندهم يف ما, كنصارى

, جوابا اهل يستطيعون وما, أمامهم حباروا الناس ألكثر, واإلشكاالت الشبهات إليهم حتضر ملا لكن, السليمة

, شيء كمثله ليس كله ذلك وأس وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث ويف اهللا كتاب من املتمكن لكن

  .نعم. املشكلة انتهت

  ؟ ... مثال املالحدة مناظرة جيوز هل, كالمك من نفهم هل طيب : السائل

 بطبيعة لكن )) الخالقون هم مأ شيء غير من خلقوا أم(( : مثال هلم قال, السنة هذه سن اهللا طبعا : الشيخ

, اهللا بكتاب عارفا يكون زم ال أوال, حاله قد الشام يف عندنا يقولون كما يكون بدو يناظرهم بدهم اللي احلال

 يصول يعرف يعين, الكتف تؤكل كيف يعلم مث, وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حبديث وعاملا اهللا بكتاب عاملا

 عليه وجد ما إال دينه من يعرف ما إنسان ميكن وإال, باطلهم على حقه يظهر حىت, هؤالء املبطلني مع وجيول

 على األقوى العقل يتغلب, عقل دون عقل رب, ارد بالعقل يناقشهم وبده, يناقشهم يعرف بده, وأجداده آباءه

 حديث نم أو اهللا كتاب من نص على تعلوا أن تستطيع ما اجتمعت لو كلها العقول بينما, األضعف العقل

  .الشرط ذا ولكن, ذلك فيجوز, وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  ... : السائل

 هم أم شيء غير من خلقوا أم(( : لك ذكرا اليت اآلية احفظ أنت, أخي يا عجيب كالم هذا : الشيخ

 هذه طيب, ثبتهاي ما البد, املادة يثبت ما البد, مجيعا والدهريني واملاديني للشيوعيني جواب هذا )) الخالقون

 بنسايرهم طيب, اهللا سبحان هيك؟ سوت واملادة هيك؟ سوت املادة, شو, شو, صفاا شو, قوا شو املادة

 عندنا له أول ال شيء يف ؟ ال أم صحيح, له أول ال شيء يف أنه, سواء كلمة على نلتقي وإياكم حنن, بالتعبري

 هذا نقول, عاجز مش قادر الشيء هذا نقول حنن, صالن قبل بالعقل أوال عليهم نرتجح حنن لكن, وعندهم



 أن الصفة هذه يقبل العقل أن شك وال, آخره إىل ... أمحق نقول ما, حكيم بنقول, جاهل بنقول ما, عليم

, آخره إىل وصنعها تركيبها دقة يف حرية يزدادون اليوم إىل اليت املخلوقات هذه منها تفجر يلي املادة هذه, توصف

, حترر العقل ألن, أمرهم على غلبوا الدهريني اآلن لذلك, آخره إىل بكماء صماء عمياء مادة من هذا يقال كيف

 نتميز حنن لكن, هذا يف معنا تلتقون فأنتم  ازيل اهللا نقول اننا علينا تنكروا شوب طيب, أزلية باملادة يقولون هم

 كذا ساوت املادة بتقولوا أنتم, لنقصا صفات كل عن منزه وهو, الكمال صفات كل له وجل عز اهللا أن عليكم

 املادة, املادة هذه لنا صفوا لكم قلنا إذا تصفوا ذلك مع لكن, القدرة مثل جيدة بصفة تصفوا فأحيانا, وكذا

 أن اإلنسان أراد إذا, هؤالء جمادلة مش املشكلة, عنها يسمعون ال الصفات هذه كل تنظر؟ تسمع ترى هي

  .  والسنة الكتاب نصوص عرفةمل حباجة حينئذ معهم يتعمق

  

  


